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Vážení investoři,

rozhodli jsme se pro Vás připravit souhrn toho, co se aktuálně
odehrává v našich hlavách i v portfoliu podfondu NEW AGE FUND.
Výsledkem je tento COVID MACRO REPORT, který Vám blíže přiblíží
náš pohled na ekonomiku, trhy a naši současnou strategii.

COVID MACRO REPORT

SUMMARY

EKONOMICKÝ VÝHLED – str. 2–3
Na základě dnes dostupných dat a názorů
analytiků či světových ekonomických institucí
očekáváme zpomalení světové ekonomiky hlubší,
nežli tomu bylo v roce 2009. Plně se tak v letošním
ekonomickém výhledu ztotožňujeme s IMF. Oproti
IMF jsme však ohledně ekonomického zotavení
pesimističtější. To vidíme delší a obtížnější než IMF
predikované zotavení do konce roku 2021.

FIREMNÍ SEKTOR – str. 4
Čeká nás výsledková sezóna za Q1, kdy již
koronavirus udeřil tvrdě jak v USA tak v Evropě.
Vybrali jsme proto z našeho pohledu možné
poražené a vítěze nadcházející krize.

AKCIOVÉ TRHY – str. 5
Aktuální situace je velice nepřehledná a současnou
volatilitu trh nepamatuje. Je tak velice obtížné trh
časovat. Zároveň nezastáváme názor, že je nyní
rozumné investovat indexově či do fondů s širokou
bází podkladových akcií. Nyní je doba důsledné
analýzy konkrétních firem. Doba pro stockpicking.
Trh bude nabízet značné příležitosti.

Nelze vyloučit ani další korekce na nižší hodnoty,
než tomu bylo v březnu 2020. Trh tak může hledat
nové letošní dno. Na indexu S&P jej odhadujeme
na úrovni 1 800 – 2 000 bodů.

DLUHOPISOVÉ TRHY – str. 5
Velká palební síla centrálních bank bude tlačit
na nižší výnosy vládních i korporátních dluhopisů.
Tento stav nelze považovat za krátkodobý
či tendenční. Nízké výnosy na trzích budou
s největší pravděpodobností tržním standardem.

MĚNY – str. 5
Myslíme si, že aktuálně je česká koruna
ze střednědobého pohledu podhodnocena vůči
EUR i vůči USD a aktuálně vidíme spíše důvody pro
posílení CZK zpět blíže lednovým úrovním.
U cizoměnových pozic tak vidíme vhodný měnový
hedging, případně spekulaci na posílení CZK.

DRŽÍME 93 % PORTFOLIA V HOTOVOSTI
Mezi 14. a 17. dubnem jsme vyprodali
všechny likvidní akciové pozice.
Čekáme, analyzujeme a neriskujeme.

KOMPLETNĚ REVIDUJEME WATCHLIST
Stavíme naše akciové portfolio od nuly.
Predikce firem již neplatí, ekonomický
trend se otočil do krize a my hodláme
investovat do nových vítězů tohoto
cyklu.

UDRŽET ZISKY A POSTAVIT „RAKETU“
Našim cílem je pro letošek udržet zisky
a vyhledat takové akciové pozice, které
podfondu NEW AGE FUND přinesou
v nadcházejících letech vysoké zisky.

S pozdravem

VYHLÍŽÍME BUDOUCÍ ZISKY
Při finanční krizi v roce 2009 poklesl
index S&P500 ze svých maxim o 56 %.
Následně vyrostl ze svých pokrizových
minim o 400 % na svá nová maxima
v únoru 2020.

Nemyslíme si, že přesně trefíme dno
trhu. Ale trefili jsme vrchol. Víme také,
že se budeme podílet na další růstové
fázi hospodářského cyklu.

Naše strategie Vám v současné době
ukazuje své kvality a přidanou hodnotu
a těší nás, že budeme moci společně
i v dalších letech maximálně využít
současných i budoucích příležitostí.

František Bostl / STARTEEPO

0,81 %
-0,11 %

4,03 %

9,02 %

VÝKONNOST NEW AGE FUND OD ZAČÁTKU ROKU
INDIKACE K 17. DUBNU*

*Jedná se o indikativní výkonnost pro účely informování investorů podfondu o současné situaci. Výkonnost není
finální či jakkoliv závazná. Cena investiční akcie podfondu se stanovuje vždy k poslednímu dni v měsíci a cenu musí
potvrdit administrátor a depozitář fondu.

NEW AGE FUND je od začátku roku
v zisku zhruba 9 %.

Jedná se o skvělý výsledek, kdy porážíme
např. index S&P 500 o 20 % a index
DAX 30 o 29 %. Ty jsou totiž ve ztrátě,
kterou dle našich analýz pravděpodobně
ještě letos prohloubí.

Naše strategie je jedinečná a dokazuje,
že i v takovéto době se dá na akciích
vydělávat díky poctivé analytické práci,
trpělivosti a i díky troše odvahy a štěstí.
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JAK POHLÍŽET NA AKTUÁLNÍ SITUACI V EKONOMICE?

Pokud lze pojmenovat hlavním motorem světového ekonomického

růstu nějaký geopolitický prvek, tak to bude globalizace. Ta nás

posledních 50 let poháněla k současné úrovni blahobytu

a ekonomické síle. Bohužel se však také sama globalizace stará

i o druhý extrém ekonomiky. Kromě růstu totiž katalyzuje i pokles.

A v kombinaci s pandemií koronaviru, který se postupně rozšířil

po celém světě, je potřeba brát v potaz postupný domino efekt,

který globalizace způsobuje.

Platí zde totiž pravidlo, že řetězec je stejně tak silný, jako jeho

nejslabší článek. A pokud lze za hlavní články světové ekonomiky

brát trojúhelník USA – Čína – EU, tak se ekonomika globálně nezlepší

do doby, než se situace začne normalizovat všude po celém světě.

Především ve zmíněném trojúhelníku.

ZAČALO TO V ČÍNĚ

V Číně jsme byli svědky prudkého oslabení ekonomické aktivity,

která se nyní pokouší vrátit zpět do normálu. To je vidět např.

na PMI (tzv. Index nákupních manažerů). Ten v Číně poklesl v březnu

na nemyslitelných 27,5 bodu, aby v dubnu zaznamenal růst na 46,7

bodu. Stále se však ukazatel pohybuje hluboko pod úrovní 50 bodů,

což signalizuje pokračující negativní sentiment a indikuje pokračující

ochlazení ekonomiky v budoucnu.

Graf: Sourhnný index PMI, Čína, 2014 – 2020; zdroj: 

tradingeconomics.com

I kdyby se Čína sama rychle „oklepala“ po koronaviru, narazí nyní

tvrdě na onen dominový efekt globalizace, který bude její

ekonomický „rebound“ limitovat a brzdit. Onen ekonomický růst

bohužel nefunguje na jednoduchém principu zapnout/vypnout, ale

na komplexních proměnných.

Zde je skutečně problémem provázanost globální ekonomiky, kde

Čína jako exportní ekonomika nyní sama růst nemůže a ostatním

ekonomikám postiženým koronavirem pomáhá jen omezeně.

Naopak bude Čína negativně participovat na stávajícím

ekonomickém poklesu USA, EU a dalších ekonomik. Problém

koronaviru tak nelze vnímat jako jednorázový, ale táhne se v čase,

kdy působí ekonomické škody i na místech, kde pandemie není

či jsou její dopady omezené. To jsou negativní efekty globalizace.

Ekonomicky jsme v tom všichni společně. Bez ohledu.

Negativní sentiment na indexu PMI je logicky i v EU a USA. Zde jsme

stále na historických minimech – v USA na hodnotě 40,90 (zde

očekáváme další pokles) a v Eurozóně dokonce na úrovni 29,7. Index

v USA a v evropských státech je nyní dobré sledovat, jelikož se jedná

o ukazatel dnes velice důležitého sentimentu. Vývoj souhrnného

PMI ve světě můžete sledovat např. na tradingeconomics.com zde.

Zajímavé bude také sledovat obrat trendu v počtu firemních

bankrotů. I když se jedná o indikátor zpožděný, může investorům

hodně napovědět v obratu trendu zpět do růstu. Sledovat jednotlivé

státy lze např. zde.

TRH PRÁCE V USA JAKO PŘEDZVĚST „MATKY VŠECH KRIZÍ“?

Graf: Týdenní nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA 

1967–2020; zdroj: tradingeconomics.com

Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti trhá v USA

rekordy. Ještě v polovině března hlásil pracovní trh v USA nových

282 tisíc žádostí za týden. 26. března to bylo už 3,283 mio. žádostí

a 2. dubna bylo již 6,648 mio. žádostí za jediný týden.

Nezaměstnanost se tak dostala na oficiální hodnotu za březen 4,4 %

(vs. 3,5 % v únoru). Trh očekává, že by nezaměstnanost mohla vzrůst

až na 32 %. O práci by tak vlivem koronaviru mohlo přijít 47 mio.

Američanů (zdroj: CNBC).

Trh práce v USA je sice dost flexibilní a lze očekávat, že uvolněním

všech opatření by nezaměstnanost opět výrazně klesla. Otázkou

však je, kde nalezne svoji novou stabilní pozici. Jen pro srovnání:

před Velkou depresí dosahovala nezaměstnanost v USA v roce 1929

hodnoty 3,2 %. O rok později to bylo již 25 %. Zpět pod 10 %

se dostala až v roce 1941 a pod 3 % se nezaměstnanost dostala

až díky vlně zbrojní výroby během 2. světové války v roce 1943.

Jistě. Dnes již má vládní aparát mnoho nástrojů, jak trhu pomoci,

a ekonomika je někde úplně jinde. Nicméně faktor trhu práce a jeho

problematické zotavování bych nepodceňoval. Lidé bez práce

nebudou utrácet peníze. Ti, co práci mají, budou peníze šetřit z obav

z její ztráty. A ti, co práci pak znovu získají, jen tak peníze rozhazovat

nezačnou. To je zkušenost vyplývající z každého zavlnění na trhu

práce. A jinde ve světě bude problém téměř totožný.

WTO NEVYLUČUJE PROPAD SVĚTOVÉHO OBCHODU AŽ O 32 %

Graf: Predikce WTO ohledně vývoje mezinárodního obchodu

2020 – 2022; zdroj: weforum.org

Mezinárodní obchod poklesl během finanční krize v roce 2009

o 12,5 % (zelený scénář). Světová obchodní organizace (WTO) čeká

propad o minimálně 13 % v roce 2020 a návrat zpět na současnou

růstovou trajektorii do konce roku 2021. Zde bych byl opatrnější

v predikcích zpětného nárůstu, který může být velice komplikovaný

a více rozložený v čase. WTO však počítá i s negativním (červeným)

scénářem, a to sice s propadem o 32 % a velice zdlouhavým

návratem zpět na maxima. Sám ředitel WTO Roberto Azevedo říká,

že srovnání s Velkou depresí v roce 1930 je na místě.

https://tradingeconomics.com/china/composite-pmi
https://tradingeconomics.com/country-list/composite-pmi
https://tradingeconomics.com/country-list/bankruptcies
https://tradingeconomics.com/united-states/jobless-claims
https://www.cnbc.com/2020/03/30/coronavirus-job-losses-could-total-47-million-unemployment-rate-of-32percent-fed-says.html
https://www.weforum.org/agenda/2020/04/wto-financial-crisis-coronavirus-covid19-recession-trade-global
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PŘEDPOKLÁDANÉ SCÉNÁŘE VÝVOJE SVĚTOVÉ EKONOMIKY

Ještě před měsícem jsme byli toho názoru, že situace se dostane pod

kontrolu rychleji a ekonomická opatření světových ekonomik

zafungují tak rychle a razantně jako zavádění karantény. Dnes však

musíme naše stanovisko přehodnotit a přidat se na stranu skeptiků.

Plně se ztotožňujeme s odhady Mezinárodního měnového fondu

(IMF), který predikuje pro rok 2020 pokles světové i jednotlivých

ekonomik větší než při poslední krizi v roce 2009.

Mezi jednotlivými ekonomikami se očekávají rozdíly. Největší pokles

zaznamenají rozvinuté ekonomiky, které by měly souhrnně

poklesnout meziročně o -6,1 %. Z toho USA o -5,9 % a Evropská unie

dokonce o -7,1 %.

Mapa světa znázorňující očekávané meziroční změny HDP v roce 2020; zdroj: Mezinárodní měnový fond (IMF)

6 % nebo více
3 % - 6 %
0 – 3 %
-3 % - 0
více než -3%
žádná data

2009 2020

2009 2010
F2020

(IMF / STARTEEPO)

F2021

(IMF)

F2021

(STARTEEPO)

Světová ekonomika -0,1 % +5,4 % -3 % +5,8 % +1,5 %

Rozvinuté ekonomiky -3,3 % +3,1 % -6,1 % +4,5 % +2 %

Rozvíjející se ekonomiky +2,8 % +7,4 % -1 % +6,6 % +4 %

USA -2,5 % +2,6 % -5,9 % +4,7 % +2,5 %

EU -4,2 % +2,1 % -7,1 % +4,8 % +2 %

Čína +9,4 % +10,6 % +1,2 % +9,2 % +5 %

Německo -5,7 % +4,2 % -7 % +5,2 % +2 %

ČR -4,8 % +2,3 % -6,5 % +7,5 % +2,5 %

Paralelu lze sledovat v poslední velké finanční krizi. Rozdíl v jejím

vývoji však byl takový, že díky masivním opatřením centrálních bank

byla dodána do komerčních bank potřebná likvidita. Ta pak pomohla

ekonomikám v relativně rychlém a relativně stabilním růstu.

Nyní je však situace jiná. Likvidita na bankovním trhu je, ale

neexistuje důvěra v rychlé a konečné poražení epidemie. Obavy

z trvajícího stavu omezení ekonomik a možnost dalších vln

pandemie jsou faktory, které nelze snadno ovlivnit a firmy

i spotřebitelé toto budou promítat do svého chování.

Závěr: Ztotožňujeme se s výhledem IMF pro rok 2020. Lze však

očekávat, že predikce IMF pro rok 2021 může být přespříliš

optimistická. Náš názor je takový, že by světová ekonomika mohla

v roce 2021 růst pouze mírně (+1 až +2 %) či v případě negativního

scénáře stagnovat (0 až +1 %).

Graf: Vývoj a predikce meziročního růstu HDP dle vybraných skupin

ekonomik a regionů v období 1980 – 2021. Uvedeny jsou: světová

ekonomika (oranžová), rozvinuté ekonomiky (modrá), rozvíjející

se ekonomiky (červená), USA (zelená), EU (fialová); zdroj:

Mezinárodní měnový fond (IMF)

Tabulka: Předpoklad vývoje vybraných ekonomik dle STARTEEPO

a IMF v období 2020–2021; zdroj: IMF, výpočty STARTEEPO
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https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD/USA/EU
https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD/USA/EU
https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD/USA/EU
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VÍTĚZOVÉ A PORAŽENÍ – CO OČEKÁVAT OD FIREM?

V zásadě se dá očekávat vlivem současné pandemie propad tržeb

a zisků napříč celou ekonomikou. Otázkou je, v jakých sektorech

můžeme propady čekat a jak výrazné budou. Ty se nevyhnou např.

ani firmám z technologického sektoru, který je mnohými plošně

avšak mylně označován jako koronaviru rezistentní.

Jako při finanční krizi v období 2008–2010 budou prožívat všechny

společnosti problémy. Zároveň ale budou i firmy, které posílí na úkor

slabších konkurentů. A budou i existovat firmy, které krize

nepostihne, ale naopak na ní vydělají. Ostatně toto je běžné u krizí,

které jsme již viděli, a které známe.

PORAŽENÍ

CESTOVNÍ RUCH, DOPRAVA, POHOSTINSTVÍ A TZV. OFFLINE ZÁBAVA

Zde není potřeba velkých komentářů. Stačí jen sledovat

zveřejňované statistiky. Např. v USA poklesl počet přepravených

cestujících letadly o 96 % (zdroj: CNN).

ZBOŽÍ DLOUHODOBÉ SPOTŘEBY – PŘEDEVŠÍM AUTOMOTIVE

Např. v Číně nové prodeje klesly meziročně za únor o historických

80 % (zdroj: Bloomberg). Čína se tak pokouší trh oživit i rozdáváním

hotovosti spotřebitelům za každé nakoupené auto (zdroj: CNN).

Podobně poklesly prodeje i v EU a v USA. V Evropě se prodalo

za březen nejméně nových aut od roku 1990, tj. za posledních 30 let

(zdroj: NY Times).

REAL ESTATE

Propad o 15 % pak čeká dle Fannie Mae prodeje nových domů v USA

(zdroj: MarketWatch). V Singapuru se již nyní jedná v březnu

o meziroční propad 32 % (zdroj: straitstimes.com) a v UK čekají

následující 3 měsíce propad prodejů až o 60 % (zdroj: TheGuardian).

MOŽNÍ VÍTĚZOVÉ

DIGITALIZACE, KOMUNIKAČNÍ A DATOVÉ SLUŽBY

Sociální izolace je novým impulsem pro online nástroje jakéhokoliv

druhu. Od e-commerce nástrojů ke cloudovým technologiím.

Softwarové společnosti zaměřené na poskytování služeb v oblasti

digitalizace tak dlouhodobě nebudou mít problémy se zakázkami,

i když v krátkodobém horizontu mohou být postiženy nižšími výdaji

firem na investice.

To může vytvořit solidní příležitosti pro akciové investory

do budoucna. Např. Microsoft jen v zasaženém regionu severní Itálie

zaznamenal v březnu nárůst uživatelů služby Teams o 775 % (zdroj:

Forbes). Patří sem i výrobci hardware pro datová centra či zařízení

a komponentů pro optické sítě a technologie 5G.

Aktuálně startuje výsledková sezóna za Q1, která hodně napoví

a může investory nasměrovat a upozornit na toxické firmy nebo

naopak na investiční příležitosti. Zatím reportovalo nižší procento

firem z indexu S&P 500 (k 17. 4. pouze 9 % z nich), ale už dnes

můžeme vidět trend napříč jednotlivými sektory.

Graf: Očekávaný meziroční růst zisků firem v indexu S&P 500 dle

sektorů za Q1 2020; pozn.: reportovalo k 17. 4. pouhých 9 %

společností z indexu; zdroj: factset.com

Šedý sloupec představuje meziroční změny za Q1 předpokládané

ještě 31. března. Modrý představuje data ze 17. dubna. Jak je vidět,

očekávání firem a analytiků se časem zhoršují.

SPOTŘEBNÍ ELEKTRONIKA

Na růžích ustláno nebudou mít ani výrobci spotřební elektroniky.

Např. Goldman Sachs čeká propad prodejů společnosti Apple o 20 %

a doporučuje investorům se akcií firmy Apple zbavit (zdroj: CNBC).

FINANCE A BANKOVNICTVÍ

Podobně pak lze očekávat přeliv problémů do bankovního sektoru.

Např. americká banka JPMorgan již reportovala propad zisku o 70 %

kvůli koronaviru (zdroj: CNBC) a zároveň upozornila na hrozbu

velkého množství osobních i firemních bankrotů v letošním roce.

TĚŽAŘI ROPY

Za zmínku stojí i energetický sektor v čele s ropnými těžaři. Zde

se sice velcí ropní exportéři dohodli na snížení produkce ropy,

nicméně na straně poptávky se neděje žádný zázrak. Lze tak

očekávat problémy především těch těžařů, kteří mají vysoké

zadlužení a vysokou break even cenu těžby za jeden barel.

Některé analýzy v případě Cloudu hovoří o ročním průměrném růstu

16 – 20 % (zdroj Yahoo). Samotní operátoři komunikačních služeb

pak mohou být v tomto okamžiku také zajímaví pro dlouhodobé

dividendové investory.

STREAMOVACÍ SLUŽBY A E-GAMING

Sociální distanc a karanténa je pro tyto segmenty zábavního

průmyslu jako živá voda. Investoři si jsou však již dnes tohoto

fenoménu vědomi a např. hodnota společnosti Netflix tak překonala

hodnotu mediálního a zábavního giganta Disney (zdroj: Fool.com).

Otázku, jestli je aktuální hodnota Netflixu opodstatněná, však

necháváme stranou.
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Sektory:

1. Comm. services

2. Utilities

3. Real estate

4. Health care

5. Consumer staples

6. Info. technologyNejvětší meziroční pokles zisků nyní očekávají sektory Energy

(cca -65%), Financials (cca -35%) a Consumer discretionary (cca -35 %).

Naopak mírný růst nad 5 % očekává stále sektor Communication

services či Utilities.

7. S&P 500

8. Materials

9. Industrials

10. Consumer disc.

11. Financials

12. Energy

https://edition.cnn.com/2020/04/09/politics/airline-passengers-decline/index.html
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-04/china-car-sales-drop-a-record-80-as-virus-adds-to-industry-woes
https://edition.cnn.com/2020/04/14/business/china-auto-industry-coronavirus/index.html
https://www.nytimes.com/2020/04/17/business/europe-eu-car-sales.html
https://www.marketwatch.com/story/fannie-mae-home-sales-will-decline-by-nearly-15-in-2020-due-to-coronavirus-2020-04-15
https://www.straitstimes.com/business/property/singapore-new-private-home-sales-drop-32-in-march-to-660-units-ura-data
https://www.theguardian.com/business/2020/mar/26/homes-sold-in-uk-expected-to-plunge-by-60-in-next-three-months-coronavirus
https://www.forbes.com/sites/martingiles/2020/03/30/microsoft-cloud-service-775-percent-rise-covid-19/#4f3311996862
https://insight.factset.com/sp-500-earnings-season-update-april-17-2020
https://www.cnbc.com/2020/04/17/goldman-downgrades-apple-to-sell-predicts-nearly-20percent-drop-in-stock-from-here.html
https://www.cnbc.com/2020/04/14/jpmorgan-chase-jpm-earnings-q1-2020.html
https://finance.yahoo.com/news/cloud-services-market-size-reach-123000177.html
https://www.fool.com/investing/2020/04/17/why-netflix-is-worth-as-much-as-disney-again.aspx


To je z pohledu hodnotového investora při aktuální situaci jasný

signál o předraženosti trhu. Pokud totiž firmy jako je Apple zažijí

pokles o více než 20 %, a menší, cykličtější či jednoduše více

zasažené firmy koronavirem jako aerolinky, automobilky či banky

sami (včetně analytiků) předpokládají propad zisků na úrovni 50–100

% pro rok 2020, nelze čekat pozitivní vývoj na trzích.

Aktuálně býčí investoři spoléhají na vládní opatření a pomoc

centrálních bank a přejí si, aby krize rychle odezněla. Ignorují však

rizika spojená s horšími výsledky firem po celém světě. Je potřeba

vnímat realitu. Vnímat čísla. Vnímat fundament. Očekáváme tak,

že by se ještě do léta mohl index S&P pohybovat mezi 1 800 až 2 000

body, tj. až o 40 % níže. A v daném názoru nejsme sami.

Např. americký hedge fond Elliott Management Corporation

zaměřený na tzv. distressed dluh (nebo také tzv. vulture fund), který

poměrně přesně předpovídal krizi v roce 2008, očekává aktuálně

pokles akciových trhů o více než 50 % vůči svým únorovým

maximům (zdroj: CNBC). Podobně se na trhy dívá i burzovní veterán

Mark Mobius, který věří, že trhy ještě nenašly své dno, a že onen

zpětný nárůst cen akcií byl přespříliš rychlý, aby se mu dalo věřit.

Rozhovor s ním pro CNBC můžete shlédnout zde. Zdá se také,

že velcí „býčí“ hráči jako Warren Buffet stále vyčkávají a tzv. „velké

peníze“ se do trhu zatím příliš nehrnou (zdroj: investorplace.com).
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CO SI MYSLÍME O TRZÍCH?

DLUHOPISOVÉ TRHY

Díky téměř neomezené palebné síle FEDu (NY Times) a ECB (viz.

FinancialTimes) očekáváme klesající úroky vládních i korporátních

dluhopisů. Centrální banky se rozhodly pro stabilizaci finančních

trhů skrze rozšíření nakupovaných aktiv a pro de facto neomezený

objem těchto nákupů. Pravděpodobně je tak před námi největší

plošná monetizace dluhů v historii.

Obecně nyní nedoporučujeme investice do globálních vládních

či korporátních dluhopisů či na ně navázaných produktů. Z našeho

pohledu je lepší nyní držet hotovost.

Graf: Výnos 10Y US notes je na historickém minimu; zdroj:

tradingeconomics.com

MĚNOVÉ TRHY

Česká koruna výrazně oslabila vůči EUR i vůči USD. Pár EURCZK

dosáhl poprvé od konce intervenčního režimu hodnoty více než 27.

Nejvýše byl 30. března na úrovni 27,73. To je meziměsíčně posílení

EUR vůči CZK o více než 9 %. Předpokládáme, že ČNB by tohoto

mohla nadále využívat k rozpouštění hmotných rezerv a vidíme tak

pásmo 27–28 CZK za hraniční. Střednědobě jsme toho názoru,

že by se EURCZK mohl vydat zpět do pásma 25,5 – 26,5.

Graf: Vývoj měnového páru EURCZK; zdroj: tradingview.com

Ve vztahu k USD se jednalo o kurz až 26,02 z 19. března, kdy 19.

února se ještě pohybovala CZK na úrovni 23,08. USD tak za měsíc

posílil vůči CZK o téměř 13 %. Předpokládáme však, že uvolněním

krizových opatření v České republice by mohla na měnových trzích

vzrůst poptávka po CZK a kurz se krátkodobě může vracet do pásma

23–24 USDCZK.

Graf: Vývoj měnového páru USDCZK; zdroj: tradingview.com

AKCIOVÉ TRHY

U akcií je situace z našeho pohledu nejzajímavější. Např. americký

index S&P 500 dosáhl svých maxim 19. února, kdy se obchodoval

na úrovni 3 386 bodů. Zhruba během měsíce se však dostal

na hodnotu 2 237 bodů (-34 %), aby pak 17. dubna uzavřel na úrovni

2 874 bodů, kdy odrazem posílil o 28 %. Volatilita je během

podobných událostí na trzích poměrně běžná. Je ale stávající

hodnota indexu S&P a dalších amerických akciových indexů

či indexů např. v Evropě ospravedlnitelná? Nyní se totiž index

S&P 500 obchoduje i přes probíhají pandemii a ekonomickou latenci

na úrovni 21násobku loňských zisků, jak ukazuje níže uvedený graf

indikátoru PE indexu S&P 500.

Graf: Vývoj indikátoru PE indexu S&P 500 od počátku jeho historie;

zdroj: multipl.com

https://www.cnbc.com/2020/04/16/hedge-fund-elliott-says-stocks-could-fall-50percent-from-february-highs.html
https://www.cnbc.com/2020/04/14/mark-mobius-on-markets-bottom-investing-coronavirus.html
https://investorplace.com/2020/04/investors-are-wondering-wheres-warren/
https://www.nytimes.com/2020/03/23/business/economy/coronavirus-fed-bond-buying.html
https://www.ft.com/content/d775a99e-13b2-444e-8de5-fd2ec6caf4bf
https://tradingeconomics.com/united-states/government-bond-yield
https://www.tradingview.com/symbols/EURCZK
https://www.tradingview.com/symbols/USDCZK/
https://www.multpl.com/s-p-500-pe-ratio
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Tato analýza byla vypracována analytickým týmem poradenské

společnosti STARTEEPO s.r.o. se sídlem Praha 1, Rybná 682/14

(„Společnost“).

Společnost čerpá informace z důvěryhodných zdrojů a vynaložila

přiměřenou péči, aby informace nebyly nepravdivé či zavádějící,

nicméně nikterak nezaručuje jejich správnost. Pokud jsou v analýze

uvedeny informace, které se vztahují k budoucím událostem, jsou

založeny na předpokladech a výpočtech Společnosti nebo

důvěryhodných zdrojů.

Skutečnosti, které v budoucnu nastanou, se mohou od uvedených

informací významně lišit. Informace mohou být zjednodušeny, neboť

mají sloužit výhradně k vytvoření obecné a základní představy o dané

otázce či tématu. Analýza představuje názor Společnosti nebo osoby

v něm uvedené ke dni zveřejnění a může být změněno bez

předchozího upozornění. Interval budoucích změn analýzy není

možné předem stanovit. Investoři jsou povinni se o výhodnosti

obchodů a investic do jakýchkoli finančních nástrojů rozhodovat

samostatně, a to na základě náležitého zvážení ceny, případného

rizika a vlastní právní, daňové a finanční situace.

Pokud se v analýze hovoří o jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet

ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích,

a jakákoliv investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny

směnných kursů, a že návratnost původně investovaných prostředků

ani výše zisku není zaručena.

Obsah dokumentu je chráněn dle autorského zákona, majitelem

autorských práv je Společnost. Společnost nenese odpovědnost

za šíření nebo uveřejnění informací třetími osobami.

Tento dokument není prospektem, nabídkou ani doporučením

k nákupu či prodeji cenných papírů, majetku či aktiv, ani znaleckým

posudkem.
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